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37 rokov, ženatý, 1 dieťa. 

 

Ako hráč: bronzový medailista MSR 2020, aktuálne 22 hráč slovenského rebríčka. 

Ako tréner: trénerská licencia C, pôsobil ako sparing a tréner vo  viacerých kluboch v SR a 

zahraničí. 

Ako funkcionár: spoluzakladateľ OZ KST RAKSIT Nitra, predseda KST RAKSIT a tréner od 

roku 2014. 

 

Od roku 2014 pôsobím ako predseda OZ KST RAKSIT Nitra, ktoré je zamerané na všestranný 

rozvoj stolného tenisu v regióne a na Slovensku. S problematikou rozvoja stolného tenisu som 

oboznámený aj  z hľadiska hráča aj z hľadiska funkcionára, a vo svojej každodennej práci sa 

stretávam s určitými okolnosťami, ktoré by som mohol ovplyvniť  pozíciou vo VV SSTZ, aj 

keď si uvedomujem, že je to dlhodobý a zložitý proces. 

 

Musím zdôrazniť, že podľa môjho osobného názoru SSTZ v posledných  rokoch urobil veľký 

pokrok v organizácii procesu prípravy mládeže a dospelých hráčov, podpory klubov, v rozvoji 

stolného tenisu na školách.    

Je vidieť snahu o rozvoj stolného tenisu, najmä čo sa týka mládeže, ale čo sa týka širokej 

verejnosti - tu máme ešte veľkú rezervu. 



V snahe maximálne podporiť mládež a maximálne zaujať deti a mládež sa zabúda na veľmi 

dôležitú časť stolnotenisovej komunity ako - rekreační a neregistrovaní hráči. S pozície 

prevádzkovateľa KST RAKSIT dobre vidím, aký je slabý záujem o stolný tenis u širokej 

verejnosti. To sú rodičia deti a mládeže, o ktorú tak bojujeme. Preto prácu so širokou 

verejnosťou považujeme za kľúčovú pre dnešný rozvoj stolného tenisu v celku. 

 

Navrhujem svoju kandidatúru na pozíciu člena VV SSTZ zodpovedného  za komisiu rozvoja 

stolného tenisu, školský šport, prácu s verejnosťou, rekreačnými a amatérskymi hráčmi. 

 

Vo funkcii by som sa zameral na: 

 

● Vzbudiť záujem o stolný tenis u ľudí ktorí nikdy nehrali 

● Zvyšovanie statusu stolného tenisu u verejnosti 

● Vytvorenie potrebnej infraštruktúry 

● Zavedenie turnajového systému pre neregistrovaných 

● Vytváranie stolnotenisových podujatí pre verejnosť 

● Vytváranie stolnotenisových tried na základných školách v 1 stupni 

● Zavedenie hodiny stolného tenisu do škôl a podobné aktivity 

 

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí hlasovali za mňa a môjho kolegu Andrey Sitaka na 

okresnej konferencii. Uvedomujem si zodpovednosť za  pozíciu, o ktorú sa uchádzam a chcem 

maximálne prispieť rozvoju našej obľúbenej hry, ktorá je pevnou súčasťou života každého z 

našej stolnotenisovej komunity. 

 

Mgr. Valérii Rakov 



 


